
Οι πολιτική συμμετοχή και οι παράλληλες εξουσίες 

Αυτός ο παραπάνω τίτλος περιέχει δυο θέματα που δεν χωρίζονται. Το πρώτο είναι πολύ 

σημαντικό για την δημολρατική διαδικασία, ενώ το άλλο στοιχείο είναι επικίνδυνο για την 

σταθερότητα του κράτους και μπορεί να το οδηγήσει στην καταστροφή. Η πολιτική 

συμμετοχή είναι ένα δημοκρατικό απαιτούμενο, διότι το κράτος του ενός κόμματος 

οδηγείται στην δικτατορία επειδή δεν υπάρχει καν’ενας πραγματικός ανταγωνισμός. 

Η ύπαρξη παράλληλων εξουσιών σε μια χώρα, ή οργανώσεων, που έχουν δικά του 

συμφέροντα, αυτές οι οργανώσεις και αυτές οι παράλληλες εξουσίες θεωρούνται μια 

ευθεία απειλή για την ενότητα και την ύπαρξη του. Τονίουμε στο σημείο αυτό τον κίνδυνο 

που αποτελούν εκείνες οι οργανώσεις που χρησιμοποιούν την θρησκεία ως μέσο για να 

πραγματοποιήσουν τον σκοπό τους. 

Το μόνο στοιχείο που μπορεί να δείξει την δυνατότητα του κράτους απέναντι σ’ αυτές τις 

οργανώσεις, είναι το κατά πόσον το κράτος μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο πάνω σ’ όλους 

χωρίς τίποτα διακρίσεις ή εξαιρέσεις και χωρίς φόβο και διασταγμό. Επίσης να μην 

επιτρέπει το κράτος σε κανέναν να είναι υπέρ άνω του νόμο, όπως έγινε κατά τη διάρκεια 

που κυβέρνησαν οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι. Πρέπει όλοι οι πολίτες να εκφράζουν τις 

απόψεις τους σύμφωνα με τον νόμο, και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παραβίαση του 

νόμου ούτε εξαπαπάτησή προσπαθώντας κανείς να δικαιολογήσει αυτό με το ότι ο σκοπός 

αγιάζει τα μέσα, το οποιο χρησιμοποιούν οι οργανώσεις του πολιτικού Ισμάμ. Αυτές οι 

οργανώσεις που θα οδηγούσαν την κοινωνία προς την καταστροφή δεν δεν ήταν η θεϊκή 

παρέμβαση και η πατριωτική συνείδηση του πρόεδρου Αμπτουφαττάχ αλ-Σίσι και των 

ενόπλων μας δυνάμεων και όλων των τίμιων και πατριωτών ανθρώπων. 

Για να μην γυρίσει η τρομοκρατική οργάνωση των αδελφών μουσουλμάνων πρέπει να 

αντιμετωπιστεί από το κράτος με βάση του νόμου.πρέπει επίσης να τονίζουμε ότι οι 

θρησκευόμενοι άνθρωποι πρέπει να ξεκαθαρίζουν τη σχέση τους με την εξουσία και να μην 

προσπαθούν να δημιουργήσουν παράλληλες εξουσίες εκμεταλλευόμενοι την θρησκεία. 

Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι οιαδήποτε οργάνωση θεωρεί τον εαυτό της υπέρ άνω 

το νόμο, τότε αυτή η οργάνωση προσπαθεί να δημιουργεί παράλληλη εξουσία που να 



αντιτέθεται με εκείνη του κράτους. Μια τέτοια κίνηση υπηρεάζει σρνητικά την λειτουργία 

του κράτους και την δικαιοσύνη. 

Η καθολική καιόχι επιλεκτική δικαιοσύνη είναι εκείνη που εφαρμόζει τον νόμο πάνω σε 

όλους τους ανθρώπους. Όταν γίνει αυτό τότε το αποτέλεσμα θα είναι μια σταθερή και 

ενωμένη κοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι ότι «ο Αλλάχ εγγυάται τον θριάμβο και την 

συνέχεια του απίστου κράτου παρά εκείνου του δήθεν πιστού και στην πραγματικότητα 

ξεχειλίζει από αδικίες».  

Πολύ επικίνδυνες εκείνες οι οργανώσεις που είναι αφοσιωμένες σε ξένα κράτη. Το είδαμε 

αυτό όταν η Σαουδική Αραβία εφάρμοσε τον νόμο πάνω σ’ έναν πολίτη της ο οποιος 

κρίθηκε ένοχος, τότε οι οργανώσεις αυτές προσπάπησαν να συγκρουστούν με το κράτος 

τους. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά παραβίασαν οι Πέρσες όλους τους διεθνείς νόμους όταν 

αρνήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις να φυλάξουν την διπλωματική αντιπροσωπεία στης 

Σαουδικής Αραβίας.  

Τι θα γινόταν αν αυτός ήταν Πέρσης πολίτης; Μήπως υπήρχε ποτέ κάποια παρέμβαση από 

τη δική μας πλευρά εντάντια σ’ αυτό που κάνει το Ιράν στους Σονίτες Άραβες στο Αχούαζ; 

Ή νομίζει το Ιράν ότι δεν γνωρίζουμε το κρυφό του σχέδιο που στοχεύει στην καταστροφή 

όλης της περιοχή για χάρη τους Σιωνιστές και την πέρσικη αυτοκρατορία;  


